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Céu de São Lourenço ficará colorido 
com o Campeonato XMantiqueira

Foto: Divulgação 

Evento válido pela 2ª Etapa do Campeonato Mineiro de 
Parapente acontece entre 17 e 19 de agosto

Pilotos de paragli-
ders/parapente, de 
vários lugares do Bra-
sil, compartilharão o 
céu de São Lourenço-
MG para participar do 
campeonato X-Manti-
queira, que será rea-
lizada junto com a 2° 
etapa do campeonato 
Mineiro de parapente, 
nos dias 17,18 e 19 de 
agosto.  

O evento aconte-
cerá na rampa de voo 
da Montanha Sagrada, 
acesso pela Fazen-
da Santa Helena, no 
Bairro São Lourenço 
Velho. A rampa pos-
sui 1.088 metros de 
altitude e desnível de 
270 metros

Continua pág.03

Trabalhadores já podem sacar cotas do 
PIS 

Foto: Divulgação
Assessoria Caixa
A partir desta terça-feira 

(14), todos os trabalhadores 
com direito à cotas do PIS, 
referente à Lei 13.677/18, 
poderão sacar seu benefí-
cio independentemente da 
idade ou outro critério. São 
mais de 20 milhões de brasi-
leiros com direito ao saque. 
O valor total disponível ul-
trapassa R$ 29 bilhões, que 
poderão ser sacados até 28 
de setembro de 2018.

Tem direito às cotas 
do PIS o trabalhador ca-
dastrado no Fundo PIS/
PASEP entre 1971 e 4 de 
outubro de 1988 que ainda 
não sacou o saldo total de 
cotas na conta individual 
de participação. A CAIXA 
orienta que os trabalhado-
res consultem o site www.
caixa.gov.br/cotaspis para 
verificarem se possuem 
direito, o valor que têm a 
receber e os canais dispo-
níveis para realização do 
pagamento.

Por meio do APP CAIXA 
Trabalhador, que está dis-
ponível gratuitamente para 

Os beneficiados pela Lei 13.677/18 poderão sacar seu 
benefício até 28 de setembro

Campeonato traz cores ao céu de São Lourenço com atletas do país todo.

Foto:Divulgação   

O Bordado e seu impacto 
na Saúde Intregral

Na edição de nº 1189 
mostramos uma matéria 
com a Bordadoterapeuta 
Norma Carvalho, morado-
ra de São Lourenço (MG), 
que criou o método Kitula, 
alinhando a prática do bor-
dado com meditação. 

Agora, trazemos uma 
série especial sobre o 
assunto, que será dividida 
em três edições, mostran-
do os inúmeros benefícios 
que o ato de bordar traz 
para nossa vida. 

No mundo em que 
vivemos, entre as turbu-
lências cotidianas, é pre-
ciso retornar à essência. 
O bordado vem sendo 
explorado para além de 

seu uso estético e nos 
dias de hoje é forte aliado 
na meditação, na clínica 
psiquiátrica, como artete-
rapia e como ferramenta 
para aprimoramento de 
habilidades fundamentais 
para o ser humano, como 
a memória e a concen-
tração.  No mundo do 
bordado somos capa-
zes de criar e descobrir 
as belezas da vida, nos 
conhecemos melhor a 
cada linha, e descobrimos 
novas possibilidades a 
cada ponto marcado no 
tecido. Vamos conhecer 
um pouco dos benefícios 
do bordado.
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Foto: Arquivo Pessoal

download no Google Play 
ou na Apple Store, os be-
neficiários também podem 
consultar as informações. 
Basta clicar no link “Infor-
mações Cotas do PIS”, 
informar o CPF ou NIS e 
a data de nascimento para 
saber se possui saldo de 
cotas do PIS. Para verificar 
o valor, é preciso informar 
também a senha internet.

Outras opções de aten-
dimento aos trabalhadores 

são os terminais de Auto-
atendimento, por meio do 
Cartão do Cidadão, ou o in-
ternet banking para corren-
tistas da CAIXA, na opção 
“Serviços ao Cidadão”.

Herdeiros:
Os beneficiários legais, 

na condição de herdei-
ros, poderão comparecer a 
qualquer agência da CAI-
XA, portando o documento 
oficial de identificação e o 
documento que comprove 

sua condição de herdeiro 
para realizar o saque.

Deverão ser apresenta-
dos o documento de iden-
tificação pessoal válido do 
sacador, o comprovante 
de inscrição PIS (opcional 
- caso os dados apresenta-
dos não permitam a identi-
ficação da conta PIS), e o 
documento que comprove 
a relação de vínculo com o 
titular, dentre os seguintes:

•certidão ou declaração 

de dependentes habilitados 
à pensão por morte expedi-
da pelo INSS;

•atestado fornecido pela 
entidade empregadora (no 
caso de servidor público);

•alvará judicial desig-
nando o sucessor/repre-
sentante legal;

•formal de partilha/escri-
tura pública de inventário e 
partilha.

Saque por procuração:
O saque poderá ser 

realizado pelo represen-
tante mediante procuração 
particular, com firma reco-
nhecida, ou por instrumen-
to público que contenha 
outorga de poderes para 
solicitação e saque de va-
lores do PIS.

Rede de atendimento:
A rede de atendimento 

da CAIXA possui 56,4 mil 
pontos de atendimento. São 
4,2 mil agências e postos 
de atendimento, 22,4 mil 
correspondentes CAIXA 
Aqui e lotéricos, e 29,8 mil 
máquinas distribuídas nos 
postos e salas de autoa-
tendimento.
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Qual a Importância
do alongamento em 

meu treino?

Por Gustavo Nogueira

A  flexibilidade é de suma im-
portância  na realização de deter-
minados gestos desportivos e movi-
mentos que de outra forma, seriam 
impossíveis de serem realizados sem 
essa capacidade física. Ela aumenta  
a eficiência mecânica dos movimen-
tos, fazendo com que o atleta tenha 
um desperdício menor de energia na 
execução de suas atividades, além 
de auxiliar na profilaxia de lesões 
e dos vícios posturais, reduzir as 
tensões musculares e auxiliar na 
melhoria da contratilidade muscular.

       As vezes ouvimos que não 
se deve alongar-se antes do treino, 
pois não evita lesão. É pura verda-
de mas se levarmos em conta que 

com os alongamentos eu consigo 
aumentar minha flexibilidade cujo 
já expliquei sua importância então 
porque não fazer???

     Daí você me fala que fazen-
do alongamento antes você perde 
um pouco de força pois as fibras 
musculares foram alongadas. Bas-
ta fazer um aquecimento antes e 
antes de iniciar o trabalho de força 
faça uma repetição máxima de um 
exercício contra resistido e pronto, 
você aumentou sua flexibilidade, 
aqueceu e recrutou grande numero 
de fibras musculares para execu-
ção de seu treino.

*Gustavo Nogueira é Profissio-
nal de Educação física especialista 
em Treinamento Desportivo- UFJF. 
Cref 028355-G/MG

Vereadora foi assassinada no dia 14 de março e o crime segue sem 
respostas 

Minas Gerais tem 
segundo maior número 
de pequenos negócios 
que aderiram ao PERT

Mais de 42 mil Micro e Pe-
quenas Empresas (MPE) e 
Microempreendedores Individu-
ais (MEI) mineiras aderiram ao 
Programa Especial de Regula-
rização Tributária com débitos 
no Simples Nacional (PERT). 
Ao todo, foram renegociados no 
estado mais de R$ 2,6 bilhões 
em débitos tributários. De acordo 
com a Receita Federal, Minas 
Gerais teve o segundo maior nú-
mero de adesões atrás apenas 
de São Paulo com mais de 101 
mil beneficiados.  

 Os dados mostram que, 78% 
dos 53,5 mil pequenos negócios 
mineiros com débitos tributários 
no Simples Nacional aderiram 
até o dia 9 de julho deste ano, 
ao PERT. Foram 6.029 MEI, 
que refinanciaram cerca de R$ 
11,3 milhões e 36.172 MPE que 
somavam juntas R$ 2,6 bilhões 
em tributos atrasados.

 Segundo um levantamento 
do Sebrae Minas, a principal 
dúvida dos empresár ios é 
sobre a antecipação dos pa-
gamentos. De acordo com as 
regras do PERT, as empresas 
que optaram pelas modalida-
des do parcelamento em 145 
vezes ou em 175 vezes, deve-
rão pagar, necessariamente, 
os 5% do total dos débitos nos 
cinco primeiros meses, sendo 
possível fazer a antecipação 
das parcelas referentes aos 
95% restante da dívida a partir 
do sexto mês do início do par-

celamento.
 “Se uma empresa com uma 

dívida tributária de R$ 100 mil 
aderiu ao PERT em junho ela terá 
que pagar R$ 5 mil até novembro 
deste ano. A partir de dezembro 
ela poderá antecipar as demais 
parcelas, de acordo com a mo-
dalidade, e com valores de no 
mínimo R$ 50 para MEI e R$ 300 
para MPE”, explica a analista do 
Sebrae Minas Laurana Viana.

 Para quem já conseguiu 
quitar os 5% da dívida logo no 
primeiro mês do parcelamento, 
a dica é guardar o dinheiro para 
as próximas prestações. “Oideal 
é aproveitar os cinco primeiros 
meses para juntar dinheiro, pois 
quanto antes a dívida for paga, 
menores serão os juros e as mul-
tas de mora”, justifica Laurana.

 O PERT foi criado para facili-
tar o parcelamento de débitos dos 
pequenos negócios referentes 
aos tributos do Simples Nacio-
nal, como: CSLL, COFINS, PIS/
Pasep, IRPJ, CPP, IPI, ICMS e 
ISS, além de contribuição previ-
denciária (INSS). O prazo para 
aderir ao programa terminou no 
dia 9 de julho.

Os empreendedores que ti-
verem dúvidas sobre as regras 
do parcelamento poderão en-
trar em contato com a Central 
de Atendimento do Sebrae Mi-
nas no 0800 570 0800 ou ir até 
um dos pontos de atendimento 
da instituição espalhados em 
todo o estado.

Mais de R$ 2,6 bilhões em dívidas tributárias 
do Simples Nacional foram renegociados 

em todo o estado

Investigação sobre 
o assassinato de 
Marielle não pode 

ser negligenciada em 
decorrência do início 

das campanhas 
eleitorais no país

No dia 14 de março de 2018, 
a defensora de direitos humanos 
e vereadora do Rio de Janeiro, 
Marielle Franco, e seu motorista, 
Anderson Gomes, foram brutal-
mente executados no bairro do 
Estácio, região central do Rio de 
Janeiro. Após cinco meses, às 
vésperas de se iniciar o proces-
so eleitoral, não há respostas 
sobre os autores, os mandantes 
e a motivação do assassinato 
de Marielle, a quinta vereadora 
mais votada da cidade nas elei-
ções de 2016.

“Cinco meses depois do 
assassinato de Marielle Franco 
ainda não temos respostas so-
bre quem a matou. É grave que 
se inicie um processo eleitoral 
sem que se descubra quem são 
os responsáveis pelo assas-
sinato de uma vereadora em 
pleno exercício de seu mandato 
e quais foram as motivações. O 
início do período de campanha 
eleitoral levanta a preocupação 
de que o caso seja negligen-
ciado”, disse Jurema Werneck, 
diretora executiva da Anistia 
Internacional.

“As autoridades e instituições 
do sistema de justiça criminal 
devem garantir que as inves-
tigações sobre o assassinato 
de Marielle Franco não sejam 
colocadas de lado durante o 
período de campanha eleitoral. 
Marielle era defensora de di-
reitos humanos e vereadora na 
segunda maior cidade do país. 
Sua execução na vigência de seu 
mandato parlamentar significa 
não só um ataque aos direitos 
humanos, mas também um ata-
que às instituições democráticas. 
Seu assassinato não pode ficar 
sem uma resposta adequada”, 
completou Werneck.

Ao completar cinco meses do 
assassinato de Marielle Franco, 
a Anistia Internacional continua 
reiterando a urgência do esta-
belecimento de um mecanismo 

externo e independente de mo-
nitoramento das investigações, 
formado por especialistas no 
tema e que não tenham qualquer 
conflito de interesses em relação 
ao caso. Este mecanismo deverá 
acompanhar as investigações, o 
cumprimento das diligências e 
verificar se está havendo algum 
tipo de influência indevida ou 
negligências.

O fato de uma defensora de 
direitos humanos e vereadora 
com a visibilidade de Marielle 
ser executada sem que haja uma 
resposta contundente do Estado 
brasileiro é muito preocupante 
e deixa outros defensores de 
direitos humanos expostos a 
maior risco, gerando medo e 
silenciamento.

“No Brasil, dezenas de defen-
sores de direitos humanos são 
assassinados todos os anos. A 
grande maioria destes crimes 
não é investigada. A resolução 
correta desse caso é fundamen-
tal para que se rompa um ciclo 
de impunidade e violência contra 
defensores de direitos humanos 
no Brasil”, finalizou Werneck.

Ofício às autoridades res-
ponsáveis

Ao se completar cinco me-
ses do assassinato de Marielle 
Franco, a Anistia Internacional 
entrega ofícios exigindo res-
postas para cinco autoridades: 
o Chefe da Polícia Civil do Es-
tado do Rio de Janeiro Rivaldo 
Barbosa de Araujo Junior; o 
Secretário de Segurança Públi-
ca do Estado do Rio de Janeiro 
General Richard Fernandez 
Nunes; o Interventor Federal 
General Walter Souza Braga 
Netto; o Procurador Geral do 
Ministério Público do Rio de 
Janeiro José Eduardo Ciotola 
Gussem; a Procuradora Fede-
ral dos Direitos do Cidadão De-
borah Macedo Duprat de Britto 
Pereira; o Ministro da Justiça 
Torquato Jardim.

Às vésperas do início do período de campanha 
eleitoral e após cinco meses da execução da de-
fensora de direitos humanos e vereadora Marielle 

Franco, o crime segue sem respostas

Lavouras sofrem efeitos da 
estiagem mesmo com chuvas 

acima da média em agosto 
no Sul de MG

A estiagem dos últimos meses 
no Sul de Minas deixou efeitos nas 
lavouras de café da região. Mesmo 
com a chuva de volta no mês de 
agosto, com volumes acima da 
média, produtores trabalharam 
com o solo seco.

A chuva esperada para os 
meses de abril e maio não foi em 
quantidade suficiente nas princi-
pais regiões produtoras de café no 
Sul de Minas. A condição climática 
atípica pode interferir na produção 
de café em 2019.

Na região, o café já foi colhido 
em pelo menos 70% das lavouras. 
No entanto, a preocupação é com 
a situação da planta.

“As folhas possuem reservas e 
elas que vão contribuir para o pe-
gamento da florada e uma boa fru-
tificação. E com o aumento dessa 

desfolha, devido ao período seco 
desde o ano passado, isso acaba 
prejudicando a produção futura”, 
explica o engenheiro agrônomo 
Rodrigo Paiva.

A chuva do início de agosto 
surpreendeu os produtores. Entre 
as quatro maiores cidades do Sul 
de Minas, Pouso Alegre teve o maior 
volume de chuva neste mês até o 
momento – foram 18,2 milímetros.

Em Varginha, o volume foi de 
16,1 milímetros; Passos teve 12,6 
e Poços de Caldas teve 11,2. A 
condição climática agora exige 
cuidado e atenção dos produtores 
para a próxima safra.

“Vamos acompanhar o clima 
a partir de setembro e outubro 
com o retorno das chuvas. Se 
regularizar, tende a amenizar 
parte desse déficit hídrico”.

Vagas abertas no SINE 
de São Lourenço

Aplicador de Silkscreen
Atendente de Portaria de Hotel

Encarregado de Lavanderia
Governanta de Hotelaria

Jornalista
Mecânico de Veículos Automotores a Diesel (Exce-

to Tratores)
Motorista Carreteiro

Professor de Educação Física no Ensino Superior
Programador de Computador

Representante Comercial Autônomo

Para maiores detalhes, os candidatos deverão 
comparecer ao SINE - São Lourenço - MG
Rua Coronel José Justino, 429 - Loja - Centro
Horário de Atendimento - 08:00/17:00 horas
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Evento em Varginha apresenta 
diagnóstico da cafeicultura do 

Sul de Minas

Varginha, sedia, hoje o 
Simpósio do diagnóstico 
da cafeicultura do Sul de 
Minas, às 13h, na Cida-
de Universitária do Grupo 
Unis. Realizada peloSe-
brae Minas e a Fundação 
Procafé, a iniciativa tem o 
objetivo de apresentar e 
analisar um conjunto de 
informações relacionadas 
à cafeicultura na região, a 
partir de estudo feito pelas 
duas instituições. O conteú-
do contempla a estrutura do 
parque cafeeiro no que se 
refere à produtividade e as 
atividades realizadas nas 
propriedades produtoras 
de café, além da análise 
das inovações no manejo 
das lavouras e da condição 
socioeconômica envolvida 
na exploração do fruto. A 
participação é gratuita e 
aberta ao público.

 Após a apresentação 
dos dados, o Sebrae Mi-
nas promoverá o Giro de 
Mercado, oportunidade de 
fomentar a participação de 
produtores nas transações 

realizadas no agronegócio 
é de promover integração 
entre os membros do ciclo 
do café: produtores, corre-
tores, exportadores, centros 
de pesquisa, armazéns, va-
rejistas, indústria solúvel e 
de torrefação. Na ação, as 
empresas âncoras do setor 
cafeeiro apresentam suas 
soluções, produtos e ser-
viços aos participantes do 
simpósio. O Giro de Merca-
do reunirá nove empresas 
âncoras e aproximadamen-
te 200 produtores.

 “O simpósio auxilia o ca-
feicultor que busca ampliar 
seu leque de fornecedores 
de produtos e serviços. O 
encontro ainda o aproxima 
de potenciais compradores 
e também promove parce-
rias por meio do networking. 
O produtor pode escolher 
com quais empresas ou 
instituição prefere negociar, 
o que torna o encontro 
objetivo e amplia as pos-
sibilidades de fechamento 
de negócios”, analisa o 
analista do Sebrae Minas, 

Arrison Tavares.
 Como funciona
O objetivo do Giro de 

Mercado é gerar troca de 
experiências e geração 
de negócios entre em-
presários e produtores. A 
metodologia consiste em 
colocar uma empresa ân-
cora em cada sala e cada 
20 minutos é feita uma 
apresentação de seus pro-
dutos e serviços para o pú-
blico do evento, conforme 
agenda prévia. Após cada 
apresentação, os clientes 
se apresentam, trocam car-
tões, relatam experiências, 
tiram dúvidas, conhecem 
casos de sucesso e fazem 
networking. Passado o 
tempo determinado, os 
clientes trocam de salas e 
discutem diferentes temas 
e conhecem novas empre-
sas. A troca acontece até 
que todos os clientes par-
ticipem de todas as agen-
das disponíveis durante 
o evento, conhecendo o 
maior número de empresas 
e pessoas.

Céu de São Lourenço ficará colorido 
com o Campeonato XMantiqueira

Por Mariana Menezes

Pilotos de paragliders/
parapente, de vários lugares 
do Brasil, compartilharão o 
céu de São Lourenço-MG 
para participar do campe-
onato X-Mantiqueira, que 
será realizada junto com a 
2° etapa do campeonato Mi-
neiro de parapente, nos dias 
17,18 e 19 de agosto.  

O evento acontecerá na 
rampa de voo da Montanha 
Sagrada, acesso pela Fazen-
da Santa Helena, no Bairro 
São Lourenço Velho. A rampa 
possui 1.088 metros de altitu-
de e desnível de 270 metros.

A organização do cam-
peonato é feita pelo Clube 
São Lourenço de Voo Livre, 
que traz muitas novidades e 
comodidades para os parti-
cipantes, como: transporte 
para rampa e resgate durante 
as provas, internet na ram-
pa, camiseta personalizada, 
premiação em dinheiro, festa 
de abertura, show na rampa, 
troféu, medalhas, entre vá-
rias outras. Haverá, também, 
junto com as decolagens nos 
dias 18 e 19, shows com a 
banda Trio Magoo, animando 
os participantes.

Segundo Júnior Italiano, 
diretor do Clube São Louren-
ço de Voo Livre e um dos or-
ganizadores, o X-Mantiqueira 
é um evento privado, criado 
em São Lourenço por uma 
equipe de pilotos e se tornou 
um evento de nível nacional, 
tanto que haverá uma etapa 
do Campeonato Mineiro, pela 
Confederação Brasileira de 
Voo Livre. “O evento contará 
com a presença de atletas re-
nomados do Brasil e de outros 
países, justamente pela rele-
vância que ele tem. A posição 

geográfica de São Lourenço 
também é um grande fator 
que colabora para o sucesso 
do campeonato. Estamos aos 
pés da Serra da Mantiqueira, 
essa cadeia montanhosa que 
nos fascina e nos dá uma con-
dição excelente para voos”, 
comenta o diretor. 

Segundo Júnior Italiano, 
o campeonato seguirá con-
forme decisão da FAI para 
2014, onde serão somente 
permitidas velas homologa-
das e será dividido nas se-
guintes categorias: *Categoria 
OPEN - Concorrem todas 
as velas HOMOLOGADAS 
do campeonato. * Categoria 
SERIAL - Concorrem todas as 
velas homologadas END, ou 
DHV2-3, desde que seu A.R. 
(Aspect Ratio/alongamento) 
não seja superior a 7. *Cate-
goria Sport - Concorrem todas 
as velas EN C ou DHV2. 
*Categoria Fun - Concorrem 
equipamentos ENB, ENA 
ou DHV 1-2, DHV1. *Cate-
goria Feminina - Concorrem 

mulheres com qualquer tipo 
de equipamento.  “Esse ano 
teremos muitas novidades e 
diversas atrações na rampa. 
O acesso é gratuito. Teremos 
transmissões ao vivo da com-
petição pelo Facebook, na 
rampa teremos Wi-fi, praça 
de alimentação com diversas 
atrações. Também teremos 
total cobertura e assistência 
da Polícia Militar. As atrações 
estão cada vez melhores. 
Contamos com a presença da 
população, dos turistas para 
que o céu de São Lourenço 
fique, cada vez mais, colorido 
com nosso esporte”, conta 
Italiano.

O QG da competição será 
feito no restaurante Paladar 
Mineiro.

Programação:
Dia 17 – Treino e Aber-

tura
*Sorteio de 01 (um) voo 

de Balão pela Minas Balo-
nismo.

*Show ao vivo.
*150 litros de Chopp

*Comida de Boteco.
Dias 18 e 19 – Provas
*Sorteio de 01 (um) Va-

riômetro de Pulso.
*Sorteio de 01 (uma) 

Revisão na Adventure Pla-
net.

*Sorteios válidos ape-
nas para os pilotos inscritos 
e presentes na premiação. 

Mais informações:  
Organização Geral:
CVLSL Clube de Voo 

Livre de São Lourenço, 
Argeu Vieira da Rocha, Jr. 

Italiano
Credenciamento:

Josy e Eddy
Staff Rampa:

Italiano, Stefam, Edmar, 
Andrezinho, Guilherme 

Codorna, Andre
Staff Resgate:
Kiko, Maurilio 

Juiz de prova:
Vinicius Matuck
Apuradores:

Koka e Leandro Pádua 
(Mumu)

Evento válido pela 2ª Etapa do Campeonato Mineiro de 
Parapente acontece entre 17 e 19 de agosto

Evento acontece entre os dias 17 e 19 de agosto

Simpósio é gratuito e uma parceria do
Sebrae Minas com a Fundação Procafé

SAAE de São Lourenço recebe 
nova retroescavadeira

Máquina foi entregue na última segunda-feira (13/08) e 
será usada pelo departamento

O Serviço Autônomo de 
Água e Esgoto de São Lou-
renço (SAEE) recebeu na 
última segunda-feira (13/08) 
um novo equipamento para 
aumentar sua capacidade 
de intervenção e pronta 
resposta aos problemas de 
prospecção em água e es-
goto do Município. Trata-se 
da nova retroescavadeira 
ao custo de 185 mil reais, 
economia da própria au-
tarquia SAAE. Cabinada, a 
retroescavadeira adquirida é 
preparada para os serviços 
mais exigentes. Escavação, 
elevação de carga e abertu-
ra de valas não são desafios. 
São atividades realizadas 
pela retroescavadeira adqui-
rida, com rapidez e precisão, 

Foto: Divulgação SAAE

Foto: Divulgação Evento

com grande segurança de 
trabalho aos nossos opera-
dores de máquinas. 

Ainda haverá a entrega 
técnica o que deve ocorrer 
essa semana. Sua estreia ofi-
cial como novo equipamento 
deverá acontecer na próxima 

segunda-feira, dia 20 de agos-
to quando haverá o conserto 
de um interceptor de esgoto 
na rua comendador Costa 
entre as ruas Olavo Gomes 
Pinto e Mello Viana. 

Com a nova “retro” o 
SAAE passa a disponibili-

zar de dois equipamentos 
pesados podendo am-
pliar suas intervenções 
sempre que necessário 
evitando assim a retira-
da de uma máquina para 
a tender  ou t ro  se rv i ço 
emergencial.
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O Bordado e seu impacto na Saúde IntregralRECEITA

Caça-Palavra

Biscoito de aveia com 
castanha de caju

 INGREDIENTES

•1 ovo
•1/2 colher (sopa) de manteiga sem sal

•1 colher (chá) de açúcar mascavo
•2 xícaras (chá) de farinha de aveia

•50 g de castanha de caju

 MODO DE PREPARO

1.Primeiro bata o ovo sozinho
2.Logo após, bata a manteiga, a farinha 
e o açúcar, respectivamente (um de cada 

vez)
3.Quebre a castanha de caju em alguns 
pedaços (não precisa triturar, é bom dei-
xar em pedaços pequenos para que se 

possa sentir melhor o gosto)
4.Em seguida, misture tudo até que crie 
consistência para formar os biscoitos

5.Quando a massa estiver pronta, faça 
os biscoitos do tamanho de 1/2 colher 
de sopa (pegue 1/2 colher de sopa da 
massa, coloque na palma da mão, enrole 

e dê uma achatadinha)
6.Em seguida, coloque na forma e leve 
ao forno preaquecido a 180º C durante 

aproximadamente 15 minutos
7.Após esse tempo, está pronto!

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

•Obs.: é bom deixar o forno preaqueci-
do antes de colocar os biscoitos, pois, 
assim, fica pronto mais rápido. Rende 

aproximadamente 10 biscoitos.

Geral

Parte Dois.

Na edição de nº 1189 
mostramos uma matéria 
com a Bordadoterapeuta 
Norma Carvalho, morado-
ra de São Lourenço (MG), 
que criou o método Kitula, 
alinhando a prática do bor-
dado com meditação. 

Agora, trazemos uma 
série especial sobre o as-
sunto, que será dividida em 
três edições, mostrando os 
inúmeros benefícios que 
o ato de bordar traz para 
nossa vida. 

Acompanhe com a gen-
te!
  Por Norma Carvalho – 

Kitula
No mundo em que vive-

mos, entre as turbulências 
cotidianas, é preciso retornar 
à essência. O bordado vem 
sendo explorado para além 
de seu uso estético e nos dias 
de hoje é forte aliado na medi-
tação, na clínica psiquiátrica, 
como arteterapia e como fer-
ramenta para aprimoramento 
de habilidades fundamentais 
para o ser humano, como a 
memória e a concentração.  

No mundo do bordado somos 
capazes de criar e desco-
brir as belezas da vida, nos 
conhecemos melhor a cada 
linha, e descobrimos novas 
possibilidades a cada ponto 
marcado no tecido. Vamos 
conhecer um pouco dos be-
nefícios do bordado:

2) BORDADO E 
MEDITAÇÃO

A meditação vem sendo 
muito explorada como fer-
ramenta para pessoas com 
diferentes contextos: escola-
res, grávidas, dependentes 
químicos em reabilitação, 
detentos, pacientes com 
dores crônicas, entre outros. 
Seja para melhora da qua-
lidade de vida, diminuição 
do estresse, aumento das 
habilidades da memória, ou 
conectar-se com o Sagra-
do, a meditação já tem sua 
eficácia comprovada pela 
ciência.  Bordar meditando 
é possível! Para tanto é 
essencial a presença de um 
professor capaz de conduzi-
lo pelo caminho correto.

O movimento repetitivo 

das mãos, assim como man-
tras, faz a pessoa entrar em 
um estado de relaxamen-
to. Enquanto o praticante 
permanece com o foco da 
atenção sustentada, presen-
te no presente, é possível 
adentrar em um estado de 
consciência profundo, além 
do vivenciado rotineiramen-
te. Quando o praticando 

do bordado encontra-se 
imerso, entregue em sua 
prática manual, ele volta a 
respirar conscientemente e 
pode iniciar mais facilmente 
atividades reflexivas. 

A meditação aliada ao 
bordado permite ao ser 
humano restabelecer co-
nexões perdidas em sua 
evolução, promove a cura e 

o desenvolvimento de áreas 
emocionais importantes 
para a existência de um in-
divíduo mais inteiro, menos 
fragmentado. Com cores, 
linhas e tecidos é traçado 
o retorno à sensibilidade do 
ser humano. A percepção 
mais apurada de si mesmo 
leva à uma percepção me-
lhor do mundo, do outro e 
de tudo que o cerca. 

No método Kitula acredi-
tamos que para um bordado 
verdadeiramente significati-
vo é necessário a observa-
ção da natureza. Ao notar 
diferentes tons de cores, 
sombras, formas, o homem 
retorna ao seu habitat. Ao 
perceber a natureza, o in-
divíduo percebe a natureza 
que existe em si. 

Contatos: Norma Carva-
lho: (35) 99847-8336
Facebook: @ Kitula - 

Bordados
Instagram: @kitula.bor-

dados.patchwork
Site: http://kitula.portal-

sl. com.br
Continua na próxima 

Edição

PAI POSTIÇO
Por Luiz Carlos Amorim 

– Escritor, editor e revisor 
– Fundador e presidente 
do Grupo Literário A ILHA, 
com 38 anos de trajetória, 
cadeira 19 na Academia Sul-
Brasileira de Letras. http://
lcamorim.blogspot.com.br

 
Chegando o Dia dos Pais 

de novo e a minha filharada 
está longe, longe, e não é 
facil fazer a travessia com 
frequencia, é uma vez por 
ano e olhe lá. Mas é a vida, 
a saudade traz as pessoas 
queridas para mais perto da 
gente, os corações dos pais 
está onde os filhos estão. 
No próximo ano eu vou lá e 
mesmo que não seja dia dos 
pais, será como se fosse.

As filhas se foram, a 
casa ficou enorme, cheia 

de saudade.  Xuxu, a nossa 
bebê Pinscher que quase 
completou vinte anos de 
idade também se foi e a casa 
ficou maior ainda, mas feliz-
mente um barulho de criança 
permanceceu,  até dois anos 
atrás, para preencher um pe-
dacinho do dia, um pouco da 
nossa vida. Falo de Gabriel, 
o sobrinho que agora tem 
quatorze anos, mas desde 
pequeno passou metade 
do dia aqui conosco. A mãe 
dele trabalha o dia todo, 
então depois da escola, ele 
vinha ficar conosco até que 
a mãe venha apanhá-lo, à 
noitinha.

Ele não é filho, mas é 
como se fosse. É ele que 
nos fazia companhia, que fa-
zia com que fôssemos pais 
postiços, uma relembrança 

do tempo em que nossas 
meninas eram pequenas, 
depois jovens e preenchiam 
a casa e a nossa vida. É um 
filho meio que emprestado, 
que veio num tempo em 
que precisávamos muito de 
alguém assim.

O pai de Gabriel não é 
nada presente, então o cara 
chato que estava sempre 
no pé dele, era o tio, e quem 
fazia tudo para ele, era a 
tia: faz a comida, ajuda nos 
deveres, leva para a aula de 
inglês, de robótica, para a 
natação... E ainda fazemos.

 Mas apesar de chato, 
antiquado, de cobrar muito 
e de ficar martelando as coi-
sas no ouvido dele, era este 
tio também que brincava, 
que fazia de conta que tinha 
a idade dele, que tentava 

ser um pouquinho criança 
para fazer companhia a ele 
como ele fazia companhia a 
nós, os tios que vão ficando 
velhos e solitários.

Então neste dia dos 
pais quero agradecer muito 
ao Gabriel, por ter estado 
conosco. Sei que ele não 
escolheu, mas a vida faz 
acontecer algumas coisas 
na hora e no lugar certos. 
Meu tempo mais feliz, meu 
e da tia dele, foi aquele de-
pois da chegada das filhas. 
Não troco aquele tempo por 
nada. Mas elas cresceram 
e, adultas, foram viver a 
própria vida, como deve 
ser. E Gabriel veio para nos 
lembrarmos todos os dias 
de como foi bom o tempo 
com nossas crianças, ele 
trouxe de novo para dentro 

de nossa casa um pouqui-
nho daquele tempo.

Ele fez aumentar a sauda-
de? Fez sim, mas a saudade 
é que mantém nossas filhas 
cada vez mais juntinho da 
gente, é a saudade que con-
serva nossa filharada cada 
vez mais dentro dos nossos 
corações, inquilinas vitalícias 
com espaço cada vez maior.

Obrigado, Gabriel. Você 
está crescendo, a juventude 
está chegando e você tam-
bém está seguindo o seu 
caminho, mas este tempo 
que encheu nossa casa e 
nossa vida de infância vale 
tudo. Eu sempre disse que 
casa sem criança não é 
lar, mas um dia vou ter que 
me acostumar com isso. E 
a casa vai ficar tão maior, 
tão maior...


